
AEGEE 

AEGEE je jedna z největších interdisciplinárních  
studentských organizací v Evropě. Jedná se  
o politicky nezávislou neziskovou organizaci, která 
je otevřena studentům a mladým lidem všech  
oborů. AEGEE bylo založeno v roce 1985  
v Paříži a v dnešní době sdružuje asi 13 000 členů 
ve více než 200 univerzitních městech ve  
40 zemích Evropy.   

 

Vize 

 AEGEE usiluje o demokratickou a rozmanitou 
Evropu bez hranic, která je sociálně, ekonomic-
ky a politicky jednotná a zároveň podporuje  
zapojení mladých lidí do jejího budováni  
a rozvoje. 

Mise 

 AEGEE umožňuje mladým lidem a studentům 
získat aktivní roli ve společnosti. Vytváří pro 
ně prostor pro dialog a příležitost k vzdělává-
ní a taky zastupuje jejich zájmy při tvorbě poli-
tik. AEGEE posiluje vzájemné porozumění a při-
bližuje Evropu mladým lidem.  

 

Prostředky 

 Interkulturní výměny 

 Osobní rozvoj a neformální vzdělávání 

 Tematické projekty 

 Tvorba politik a obhajoba názorů 

 Diskuzní fórum 

AEGEE-Praha je jedna z poboček neboli „antén“,  
která byla založena v roce 1991. Svým členům nabízí 
zapojení do široké škály mezinárodních projektů  
a akcí organizovaných nejen přímo pobočkou zde  
v Praze, ale kdekoli po celé Evropě.  

Členové se scházejí vždy ve středu na pravidelné 
schůzce či v rámci různých dalších aktivit organizo-
vaných AEGEE-Praha.  

I ty se můžeš stát naším členem! Pro více informací 
navštiv naše webové stránky nebo nás přímo kon-
taktuj na e-mail! 

AEGEE-Praha 

 Pravidelné členské schůzky - vždy ve středu  
od 19.30, pokaždé na jiné téma: 

 • cestovatelské meetingy 

 • vzdělávací a odborné workshopy 

 • novinky ze světa AEGEE 

 • networking 

 Letní univerzita - v roce 2013 jsme se s naší Letní 
univerzitou „Check The Czechs vol. 12°“ díky hod-
nocení účastníků umístili na 7. místě  
z celkových 78! 

 Lokální či regionální tréninkové kurzy 

 Mezinárodní výměny s dalšími anténami 

 Teambuildingové akce a sportovní aktivity 

 Network Meeting a mnoho dalšího :) 

Letní univerzity je projekt, který letos oslavil  
25 let své existence a představuje tak jeden  
z nejstarších projektů v rámci AEGEE.  

Letní univerzity jsou krátkodobé pobyty (od jedno-
ho do čtyř týdnů) organizované jednotlivými poboč-
kami v síti AEGEE. 

V rámci Letních univerzit poznáte kulturu dané ze-
mě, seznámíte se s novými přáteli, naučíte se říct 
„ahoj“ nebo „na zdraví“ ve více než 20 jazycích a… 

...zkrátka zažijete spoustu zážitků a to jen  
a jen díky AEGEE :) 

Akce AEGEE-Praha 

Letní univerzity 



Na zdraví! 

Na zdravie! 

Cheers! 

Santé! 

Prost! 

Za zdarovje! 

Na zdrowie! 

Salud! 

Alla salute! 

Na zdravlje! 

Nazdrave! 

Egészségére! 

Kippis! 

Εις υγεία! 

Skål! 

Yра! 

Terviseks! 

Sante! 

Saúde! 

Na zdravje! 

Gëzuar! 

Живели! 

Peynir! 

Şerefe!  

Topa! 

Salut! 

Nazdravje! 

Наздраве! 

Kontakty 

Board:  

 Šárka Vostarková - President 
sarka.vostarkova@aegee-praha.cz 

 Lucie Zágorová - Vice-President, Secretary 
lucie.zagorova@aegee-praha.cz 

 Miriama Hudáková - HR Responsible 
miriama.hudakova@aegee-praha.cz 

 Veronika Tomanová - Treasurer 
veronika.tomanova@aegee-praha.cz 

 Barbora Vráblová - Event Responsible 
barbora.vrablova@aegee-praha.cz 

 Radek Tesař - IT Responsible 
radek.tesar@aegee-praha.cz 

 

www.aegee-praha.cz 

www.facebook.com/AEGEE.Praha 

aegee@aegee-praha.cz 

 

Pravidelné schůzky:  

 každou středu od 19.30, místnost RB 210  
na Vysoké škole ekonomické v Praze 

 

Těšíme se na Tebe :) AEGEE  
Association des Etats Généraux  

des Etudiants de l’Europe / Europeans‘  
Student Forum / Evropské fórum studentů 

AEGEE-Praha je jednou z poboček  
mezinárodní studentské  

organizace AEGEE.  

AEGEE sdružuje více než 13 000 členů do 
unikátní sítě, která umožňuje nejen osob-
ní rozvoj a vzdělávání, zapojení do široké 
řady projektů a akcí, ale i poznávání růz-

ných kultur a networking.  

 

cestování • projekty • letní univerzita • Agora 

European School • interkulturní výměny 

osobní rozvoj • sebepoznání • tradice 

nová přátelství • Evropská noc • diskuze 


